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จุลสารการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน เมษายน – มิถุนายน พ.ศ.2557

สารจากประธานหลักสูตร
ย่างเข้าสู่ปีที่ 9 สาหรับหลักสูตร MM ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกๆ คนที่เป็นรุ่นที่ 9 ที่เข้ามาศึกษาต่อใน
สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ขอให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิต และมีความมุมานะในการเรียนเพื่อนาความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการทางานหรือการประกอบอาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ ระบอบ

สมาชิกรุ่น 9
นาย อนุชา จันทร์โสภณากุล
ชื่อเล่น เปิ้ล
ประธานรุ่น สาขาอุตสาหกรรม
Work: Golden Dragon Auto
Service co.,ltd

น.ส. สายชล จาปาอ่อน
ชื่อเล่น แอ๋ว
ประธานรุ่น สาขาโลจิสติกส์
Work: Essilor Manufacturing
(Thailand) Co., Ltd.

น.ส. ศิรสา จิตรอาไพ
ชื่อเล่น คิมมี่
เลขาฯ รุ่น
Work: บริษัท บรานส์ กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จากัด

น.ส. วิภาพร ยืนสุข
ชื่อเล่น หยก
กิจกรรมวิชาการ
Work: บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง
กรุ๊ป จากัด

นาย ประสิทธิ์ จันสมดี
ชื่อเล่น มี่
กิจกรรมวิชาการ
Work: อุตสากหรรมพลาสติก

น.ส. พรสุรินทร์ นพรัตยาภรณ์
ชื่อเล่น อุ้มบุญ
เลขาฯ รุ่น
Work: ธูปหอมนพเก้า

น.ส. ธัชสุภา นพรัตยาภรณ์
ชื่อเล่น แอม
กิจกรรมสัมมนา
Work: ธูปหอมนพเก้า

น.ส. ปิยะวดี เกิดอิ่ม
ชื่อเล่น เล็ก
กิจกรรมสัมมนา
Work: บริษัท ทีโอเอ (เพ้นท์)
ประเทศไทย จากัด

น.ส.สิรินท์ มณีสนองคุณ
ชื่อเล่น ก้อย
เหรัญญิก
Work: บริษัท คอนติเนนตัล
บรรจุภัณฑ์ (ไทยแลนด์) จากัด

น.ส. นันทพร วงศ์เสนาะ
ชื่อเล่น แอน
กิจกรรมประสานงาน
Work: Mykie Co.,Ltd

น.ส. วิสา ปลื้มกมล
ชื่อเล่น สา
ถ่ายภาพ, วารสาร
Work: บริษัท ศิครินทร์ จากัด
(มหาชน)

นาย ธนศักดิ์ ยศขา
ชื่อเล่น กิ๊ก
IT, วารสาร
Work: Bangkok Komatsu Sales
Co., Ltd.

นาย วีรยุทธ สุทรโชติ
ชื่อเล่น ยุทธ
กิจกรรมประสานงาน
Work: บริษัท GLOW IPP
จากัด

น.ส. ปัทมา เพ็ชรดิษฐ
ชื่อเล่น โบว์
กิจกรรมประสานงาน
Work: K Line Container
Service (Thailand) Ltd.

วิชาปรับพื้นฐานสาหรับนักศึกษาใหม่
EG0803 ภาษาอังกฤษสาหรับัณฑิตศึกษา
BA0893 องค์การและการจัดการธุรกิจ

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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กิจกรรมรับน้อง MM9

เมื่อวันที่ 17

สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และรุ่นพี่ MM 8 ได้จัดให้มีกิจกรรมการพบปะ
สังสรรค์และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันเป็น ครั้งแรก ณ โรงแรม HI5 โดยมีวัตถุประสงค์ของการพบกันในครั้งนี้ เพื่อการทาความรู้จัก
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น คาแนะนาต่างๆ จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เกี่ยวกับเทคนิคในการเรียน การเตรียมตัวสาหรับทา Thesis/IS และให้รุ่น 9
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสาหรับกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการเรียน และในโอกาสนี้พวกเรา MM 9 ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์,
รุ่นพี่ MM 8 สาหรับคาแนะนาดีๆ และมื้อกลางวันแสนอร่อยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ/นะครับ .....

เบียร์เกมส์ (Beer Game) เกมส์การบริหารโซ่อุปทาน
เกมส์การจาลองสถานการณ์การบริหาร (Management Simulation) ให้เป็นสภาวะแวดล้อมในการเรียนรู้ เป็นเกมสาหรับฝึกอบรมการผลิต
และการกระจายสินค้า เกมจะเล่นกันบนกระดานเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงการผลิตและกระจายสินค้าเบียร์ แต่ละทีมจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนงาน คือ
กลุ่มค้าปลีก(Retailer), กลุ่มค้าส่ง(Wholesaler), กลุ่มกระจายสินค้า (Distributor) และกลุ่มโรงงาน (Factory)
บทเรียนจากเบียร์เกม
ในระหว่างการเล่นเกมทุกคนมีส่วนร่วม และมีความรู้สึกกดดันที่ไม่สามารถหาทาง
ออกในการแก้ไขปัญหาได้ หลังจากเล่นเกมส์ผู้เล่นจะต้องพยากรณ์ความต้องการของ
ลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งรายละเอียดของคาสั่งซื้อผู้ค้าปลีกเท่านั้นที่ทราบความต้องการที่แท้จริง
ความแปรปรวนที่ เ กิ ด ความผั น ผวนของความต้ อ งการของลู ก ค้ า เริ่ ม จากความ
ต้องการเบียร์ 4 ลังต่อสัปดาห์ จนถึงเบียร์ 20 ลังต่อสัปดาห์ จากนั้นความต้องการก็
จะลดลงอย่างรวดเร็ว

IM8173 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
อ. ดร. ไสว ศิริทองถาวร

ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติระ ระบอบ อ.ดร.พิษณุ วรรณกูล

กองบรรณาธิการ : วิสา ปลื้มกมล , ธนศักดิ์ ยศขา

